Aanwezigen:
de burgemeester, R.J. van de Mortel
de wethouder, P.F.W.M. Pennings
de wethouder, S.I.S. Heijboer-Klapwijk
de wethouder, T.O.S van de Ven
de wethouder, A.L. van Woesik
de secretaris, drs. H.C. de Visch Eybergen
Besluitenlijst d.d.: 17.11.2020
Afdeling

Nr.

Weeknr. 47
Pfh.

Gemotiveerd besluit

O P E N B A A R
Secretaris

1.

RM

Besluitenlijst d.d. 10.11.2020
Conform vastgesteld.

Directiestaf

2.

RM

Activiteitenlijst d.d. 10.11.2020 tot 17.11.2020
Voor kennisgeving aangenomen.

Dienstverlening

3.

RM

Nemen nieuw besluit op het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 5 september 2018, naar
aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Oost Brabant van 20 augustus 2020
1. Het bezwaarschrift gericht tegen besluit van 5 september 2018 naar aanleiding van uitspraak rechtbank
d.d. 20 augustus 2020 m.b.t. Chaletpark De Vondst gegrond te verklaren en het besluit in te trekken;
2. Het besluit d.d. 6 juni 2019 waarin verzoek om proceskostenvergoeding in de bezwaarfase wordt
afgewezen te herroepen en het verzoek alsnog toe te kennen.
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Ontwikkeling

4.

PP

Zienswijze ontwerp-beschikking Wet natuurbescherming Duinoord Helvoirt BV
1. Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming Duinoord Helvoirt
BV, waarbij de strekking is dat de provincie en ODBN een juiste werkwijze en toetsing hebben
verricht, maar de beschreven activiteiten in het projectplan van de initiatiefnemer nog beoordeeld
moeten worden op de algehele haalbaarheid.

Ontwikkeling

5.

PP

Beantwoording schriftelijke vragen ex art.42 RVO van de fractie D66 inzake omvorming bos naar
park nabij de IJzeren Man
1. Het college neemt kennis van de schriftelijke vragen ex art. 42 RvO van de fractie D66 d.d. 4 november
2020 met betrekking tot de omvorming van bos naar park nabij de IJzeren Man en besluit om in te
stemmen met de voorgestelde beantwoording.

Ontwikkeling

6.

PP

Principeverzoek Kruishoeveweg 10
1. In principe medewerking te verlenen aan de legalisering van een paardenbak en longeercirkel op het
perceel Kruishoeveweg 10, Vught.

Ontwikkeling

7.

PP

Wijzigen aantal woningen Landgoed Groensche Hoeven
1. In principe medewerking te verlenen aan de verdubbeling van het aantal woningen per bouwvlak op
Landgoed Groensche Hoeven.

Ontwikkeling

8.

TV

Aanwijzing DPG als toezichthouder kinderopvang
1. Besluiten tot het aanwijzen van de directeur Publieke Gezondheid van de GGD Hart voor Brabant als
toezichthouder in het kader van de wet Kinderopvang en hiertoe het bijgevoegde mandaatbesluit te
ondertekenen.

Ontwikkeling

9.

TV

Afspraken over gebruik JJC Elzenburg door basisschool De Avonturier
1. Besluiten tot het aangaan van bijgaande overeenkomst ‘Gebruik en vergoeding ruimtes Elzenburg
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2020/2021’ met IKC De Avonturier en Stichting Bestuursorgaan Elzenburg;
2. Besluiten tot het rechtstreeks vergoeden van de huur- en servicekosten aan Stichting Bestuursorgaan
Elzenburg, tot een bedrag van maximaal € 14.470,- op jaarbasis en volgens de in de overeenkomst
beschreven systematiek.
Ontwikkeling

10.

TV

Stand van zaken verduurzaming gemeentelijke gebouwen
1. Besluiten tot het informeren van de raad over de voortgang verduurzaming gemeentelijke gebouwen
via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Ontwikkeling

11.

TV

Verlening incidentele subsidie aan lokale culturele voorzieningen, dorps-en buurthuizen en
vrijwilligersorganisaties jeugd voor compensatie coronamaatregelen
1. Aan de in bijgevoegde lijst (bijlage 1) opgenomen organisaties, een incidentele subsidie te verlenen en
vast te stellen voor een tegemoetkoming in de onkosten door de coronamaatregelen;
2. De tegemoetkomingen ten laste te brengen van de hiervoor ontvangen middelen.

Dienstverlening

12.

TV

Beslissing op Bezwaren tegen verkeersbesluit VKB2020-03, Vught, Witte de Withstraat parkeervoorziening deelauto Greenwheels
1. Conform advies van de bezwaarschriftencommissie van 8 april 2020 het bezwaar van bezwaarmaker
ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren en het bestreden verkeersbesluit in stand te laten.
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Dienstverlening

13.

TV

Vaststellen Verordening uitsluitend recht inzamelen, verwerken en transporteren afvalstoffen
milieustraat Haaren
1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel
2. Het raadsvoorstel samen met de Verordening uitsluitend recht inzamelen, verwerken en transporteren
afvalstoffen milieustraat Haaren aan te bieden ter besluitvorming aan de raad in de vergadering van 3
december 2020

Ontwikkeling

14.

SH

Opdracht- en subsidieverlening Welzijn Vught 2021
1. Het plan van aanpak 2021 van Welzijn Vught/Farent vast te stellen als werkopdracht en grondslag
voor de subsidieverlening 2021;
2. Voor de uitvoering een budgetsubsidie van in totaal € 732.129,- (inclusief Helvoirt en de uitvoering van
Automaatje) te verlenen, onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de raad;
3. Welzijn Vught/Farent hiervoor een voorlopige beschikking te sturen, in januari 2021 gevolgd door de
definitieve opdracht- en subsidieverlening 2021.
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